WEEK 9 (vlotjes)
maandag 25 mei
Wiskunde
Nederlands
magje
Frans
Wero

O 1. Maak blad A in jouw oefenbundel.
O 1. Maak WS p. 83 nr. 9-10-11-12 + taalboek p. 48
O 2. Maak WS p. 84-85
O 1. Oefen de woordjes van C14 met de kaartjes (stap 3).
O 2. Kweetet C14 oefening 2 + oefening 4 + oefening 5
Om binnenkort te slagen voor de Grote online Verkeerstoets moet je voor de toets 14/20 halen.
Ga naar www. verkeerstoets.be – leerlingen link : https://www.verkeerstoets.be/leerling/aanmelden/
O 1. Kijk je score na van gedrag en attitude – veiligheid – positie op de weg
Heb je minder dan 14/20? Klik dan op ‘hervatten’ of ‘start opnieuw’ en doe de toets opnieuw
tot je wel 14/20 scoort of meer. Lees de uitleg bij iedere vraag ook goed! Je kan hieruit veel
leren!
O 2. Kijk je score na van passagier
Heb je minder dan 7/10? Klik dan op ‘hervatten’ of ‘start opnieuw’ en doe de toets opnieuw
tot je wel 7/10 scoort of meer. Lees de uitleg bij iedere vraag ook goed! Je kan hieruit veel leren!

dinsdag 26 mei
Wiskunde
Nederlands

Frans
Wero

O 1. Maak blad B in jouw oefenbundel.
O 1. Volg de spellingsles via deze link:
https://www.loom.com/share/6050662f98924c49b1440157d7f9d69f
O 2. Werk blad 2 in jouw oefenbundel af.
O 1. Maak blad 3 : C14 : kolommen
O 1. Bekijk de Week van Karrewiet van zaterdag 23 mei via deze link :
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-23-mei-2020
O 2. Neem blad 4 en noteer bij iedere reportage 2 goede vragen en noteer ook het antwoord erbij.

woensdag 27 mei
Wiskunde

Nederlands
Frans
Muzo

O
O
O
O
O
O
O

1. Bingeltaak : Bekijk ‘wiskunde instructiefilmpje 27 mei’.
2. Maak blad C in jouw oefenbundel.
3. Magje : Bingeltaak wiskunde woensdag 27 mei
1. Maak blad 6 : WP 20 : kolommen
2. Maak de Bingeltaak spelling woensdag 27 mei
1. Maak bundel blad 7
1. Magje : een boekenlegger maken
https://www.youtube.com/watch?v=c5qJW0wI60g

donderdag 28 mei
Wiskunde

Nederlands

O
O
O
O

Frans

O

Wero
magje

O
O
O

1. Bingeltaak : Bekijk ‘wiskunde instructiefilmpje 28 mei’.
2. Maak blad D in jouw oefenbundel.
3. Magje : Bingeltaak wiskunde donderdag 28 mei
1. Dictee WP 20-> Neem een blad of een witte achterkant van de oefenbundel en volg de les
via deze link: https://www.loom.com/share/c52964636978451c98e5df70d019828e
1. Volg de les via deze link:
https://www.loom.com/share/97075aedfce248e0b9e470e5dbda28af
1. Neem blad 9 en voer de proef uit
2. Volg de les via deze link:
https://www.loom.com/share/f399a2c4ed634f5785ec2c3d87f36ba1
3. Maak blad 10 in jouw oefenbundel.

vrijdag 29 mei
Wiskunde
Nederlands
magje
Muzo

Frans

Correctie

O 1. Maak blad E in jouw oefenbundel.
O 2. Magje : Bingeltaak wiskunde vrijdag 29 mei
O 1. Neem oefenbundel blad 12 (1) en (2)
Lees beide bladen EERST heel goed zodat je weet wat je moet doen.
O 1. Magje : Bodypercussie
Samen is veel leuker dan alleen! Wie doet er nog mee thuis?
https://www.youtube.com/watch?v=bKhRxq3lWQ4
O 1. Volg de Franse les via deze link:
https://www.loom.com/share/a2cc93f74c5a4f3e833ea882810e9b63
O 2. Kweetet Contact 15 oefening 1 + Contact 15 oefening 12
O Verbeter alle gemaakte taken van week 9 in de oefenbundel en werkboeken.
Gebruik een andere kleur! Denk na over je fouten!
De correctiebundel van de opdrachten van week 9 vind je op de website van de school
www.basishfam.be

Zijn de opdrachten van deze week nog niet af? Werk dan in het weekend verder …

WEEK 10 (vlotjes)
maandag 1 juni : pinkstermaandag : vrijaf
dinsdag 2 juni
Wiskunde
Nederlands
Frans
Wero

O
O
O
O

1. Maak blad F in jouw oefenbundel.
1. Bingeltaak: Spelling :herhaling WP 16 + 18 + 19 + 20
2. Magje: blad 13
1. Maak blad 14 : C15 : kolommen
Om binnenkort te slagen voor de Grote online Verkeerstoets moet je voor de toets 14/20 halen.
O 1. Ga naar www. verkeerstoets.be en maak de oefentoets.
Je kan deze oefentoets maar 1 keer maken.
Denk goed na en lees de uitleg die je krijgt na elk antwoord heel goed. Je kan hieruit nog wat
leren!

woensdag 3 juni
Wiskunde
Nederlands

Frans
Muzo

O 1. Bingeltaak : Bekijk ‘wiskunde instructiefilmpje 3 juni’.
O 2. Maak blad G in jouw oefenbundel.
O 1. Dictee WP 16-20 -> Neem jouw oefenbundel blad 15 en volg de les via deze link:
https://www.loom.com/share/872ef451a3354b4fa1e1b280a925c7a1
O 2. Verbeter oefenbundel blad 15 met groen of rood en vergeet onderaan ‘mijn moeilijke woorden’
niet aan te vullen.
O 1. Oefen de woordjes van C15 met de kaartjes (stap 3).
O 2. Kweetet C15 oefening 2 + oefening 4 + oefening 5
O 1. Magje : Volg deze 25 min. workout. Wie houdt het vol? Ik ben benieuwd! Succes en veel plezier!
https://www.youtube.com/watch?v=PcuL6L8xqRE

donderdag 4 juni
Wiskunde
Nederlands

Frans

Wero
magje

O 1. Maak blad H in jouw oefenbundel.
O 2. Magje : Bingeltaak : wiskunde donderdag 4 juni
O 1. Volg de Nederlandse les via deze link:
https://www.loom.com/share/72d03990721641fe819265f3fabdb963
O 2. Maak blad 17 in jouw oefenbundel.
O 1. Volg de Franse les via deze link :
https://www.loom.com/share/1cb21c045f1140208a85ae70a37d6299
O 2. Kweetet Contact 15 oefening 7
O 1. Maak oefenbundel blad 18 ( België)

vrijdag 5 juni
wiskunde
Nederlands
magje
Frans
Wero

Correctie

O 1. Maak blad I in jouw oefenbundel.
O 1. Maak oefenbundel blad 20 (open of gesloten)
O 1. C16 : dagen van de week. Volg de les via deze link:
https://www.loom.com/share/0c73fa8d0a4a45c49eaf10b4d3e57ef2
O 1. Bekijk het filmpje over cyberpesten via deze link :
https://www.youtube.com/watch?v=nvKoz9PBArE&feature=youtu.be
O 2. Maak oefenbundel blad 21.
O Verbeter alle gemaakte taken van week 10 in de oefenbundel en werkboeken.
Gebruik een andere kleur! Denk na over je fouten!
De correctiebundel van de opdrachten van week 10 vind je op de website van de school
www.basishfam.be

Zijn de opdrachten van deze week nog niet af? Werk dan in het weekend verder …

